
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 11060 БЕОГРАД, МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА 11Б

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Теолошки мастер програм

Пећки патријарси средњег века
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 6

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

ИМ

Стицање теоријског знања о главним токовима живота Пећке патријаршије током средњег века. Овладавање умењима анализе
изворних докумената везаних за наведени период.

Поседовање развијених академско-општеобразовних компетенција у домену историје Пећке патријаршије, затим развијање
критичке богословско-историјске свести и богословско-историјског мишљења, овладавање основним методолошким начелима,
којима ће бити стечена компетенција за самостални истраживачки рад у архивама, библиотекама и другим установама.

Теоријска настава:
У једносеместралном курсу биће обрађен период од прогласа патријаршије 1346 до пада Деспотовине 1459. године. За то време
било је десет патријараха од којих је Јефрем два пута био на пећком трону. Најдуже је био патријарх Сава ИВ, најкраће Арсеније.
Под царством била су два патријарха; остали у време када је Србија била кнежевина и деспотовина. Од десет патријараха шест
их је било за  време кнеза и деспота Стефана Лазаревића. Најширу просторну духовну власт имао је Јоаникије; најмању
Арсеније. Сви патријарси долазили су на трон после смрти свога претходника. Само једном био је трон упражњен оставком. За
ово време Србија је имала шест владара - два цара, једног кнеза и три деспота. У почетку прогласа патријаршије српске државне
границе допирале су до Солуна, а пред пад деспотовине - држава се свела скоро само на Смедерево.

Практична настава:
Анализа историјских извора који се односе на овај период.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

вербално-текстуалне и илустративно-демонстартивне

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Руварац И О пећким патријарсима од Макарија до Арсенија
ИИИ Задар 1988

2, Пурковић М Српски патријарси Средњега века, Диселдорф Диселдорф 1986

3, Вуковић С Српски јерарси од деветог до двадесетог века Београд, Подгорица,
Крагујевац 1996

4, Пузовић П. Српска патријаршија Нови Сад 2010
5, Веселиновић А, Љушић Р Српске династије Нови Сад 2001

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени део испита 70.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Практична настава 10.00Да
Семинарски рад 10.00Да

Пузовић В. ПредрагНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 0 0

Услови:




